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Powszechne stosowanie, W okresie po drugiej wojnie światowej, che-
micznych<metod wałki ze sakodnikarm roślin naraża dornowe i dzikie
zwierzęta oraz owady użytkowe na masowe zatrucia.

Wprawdzie w dąćesuach do ograniezenda tych niebeepieczeństw wpro-
wadza się coraz nowsze preparaty, które dla organizmów wyższych -
kręgowców, wykazują stosunikowoniewielką toksyczność, to jednak uzy-
simnie selektywnego preparatu, który dzrałałby na niektóre tylko owady
jest 'bardzo trudne. Masowe zatrucia pszczół trefiają się więc stosunkowo
często i prawdopodobnie ze w:zględu na wspomniane trudności będą
jeszcze występowały przez dłuższy czas.

Zakład ToksykologiaKatedry Farmakologk WSR we Wrocławiu prze-
prowadza Olei 19'49r. rozpoznanda zatruć pszczół 'związkami chemicznymi,
najczęściej ma prośbę poszkodowanych pszczelarzy. Diagnoza wydana
przez ten Zakład stanowi zazwyczaj podstawę 'roszczeń o odszkodowanie
w stosunku do winnych. Dotychczas przeprowadzono 94 badania z wy-
nikiem dodatnim, Liczba ta nie charakteryzuje zjawiska w pełni, ponde-
waż tylko mięwielka część poszkodowanych pszczelarzy korzystaz usług
Zakładu. Z riotatek prasy fachowej i z Iieznych dyskusji na zebranaach
pszczelarzy należy sądzić, że zabrucia pszczół występują nagminnie. Ma-
terdał z 'badań jest mewątpdiwie Skromny, me mnie] w pewnym stopniu
charakteryzuje zjawisko i dlatego opubldcowanie jego wydaje się celowe.

ZATRUCIA ARSENEM

Największe straty do rolou 1956powodowały preparaty arsenowe. Sto-
sowario je pod postacią zawiesin do skrajpiania i proszków do opylania
upraw polowych i lasów. Silnie trujące dla stonki ziemniaczanej,
osnuji gwiaździstej i innych szkodliwych owadów są również toksyczne
dla pszczół. Arsen działa trująco z przewodu pokarmowego; nawet małe
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stężenia: 0,00000>5% mogą na skttitelkkumulatywnego działania dopro-
wa&dć do zatrucia.

Chroniczne 'zatrucia pszczół arsenem mogą zdarzać się w okoiicach
przemysł.owych,~e niewielkie ilości tego pierwiastka rozpylają się
wraz z dymem fabrycznym. Praktycznie najważniejsze są zatrucia prze-
biegające ostro, powstałe w wyniku' wspomnianego stosowania związ-
ków arsenu do rzwalczandaszkodliwych owadów. Najczęściej są u nas
stosowane preparaty arsenianu wapnśa.

Śmierć pszczół w przebielguOiStrych zatruć nastepuje po różnie dłu-
gim czasie, zależnie od okolśczności. Objawy chorobowe charakteryzują
się podnieceniem osobnika, następnie wystąpieniem porażeń - przede
wszystkim utratą zdolności Iotu. Końcowy odcinek przewodu pokarmo-
wego porażonej pszczoły wypełniony jest żółtą cieczą, wyciekającą przy
naciśnięciu odwłoka. Śmierć owadów następuje na trasie przelotów,
przed tnlemi oraz w ulaich (KJiIilmr1953).

Największą jllośćzatruć pszczół preparatami arsenowymi notowaliśmy
w latach 1950-1956. Obecnie zatrucia te zdarzają sięrzadlziej, ponieważ
zwią'7lki'arsenu stosuje się 'racrej wyjątkowo. Pomimo tego od czasu do
czasu występują vmasowe, przypadkowe zatrucia pszczół tą trucizną.
W maju 1957 r. w powiecie W. wojew. poznańskiego, w następstwie
opylania kJwitnącego rzepsku preparatem arsenowym doszło do maso-
wego zatrucia pszczół w pasiekach sąsiadarjących z opylaną plantacją.
Pszczoły uległy 'zatruciu w 27 pasiekach ldczących łącznie 475 ipm. Na
podstawie danych 'Uzyskanych od przedstawiciela Zw. Pszczelarskiego
można ibyło wnioskować, że straty wynosiły około 50--60 % całego sta-
nu pszczół.

ZATRUCIA PREPARATAMI DDT i HCH

Do zwelczarua stonki ziemniaezanej zaczęto już w T. 1948 'stosować
w Polsce kontaktowy preparat oparty na DDT, pod namrą "Gesarol",
produkcji niemieckiej. Z uwagi na ich małą tOikSyOZIlOSĆdla zwierząt
ciepłokrwistych stosowanie tego typu środków rozpowszechniało się
coraz bardziej. W 1952 .r wprowadzono krajowy preparat "A::z.otox"
(DDT), następnie w 1953 r. importowano preparaty HCH, a od roiku
1955 stosuje się powszechnie krajowe i importowane preparaty kon-
taktowe, oparte na związkach DDT i HCR.

Preparaty te są typowymi. jadami kOIltaktowymi, które chociaż mało
toksyczne dla wyższych zwierząt, 'Są silnie trujące dla owadów, a mię-
dzy innymi też pszczół.

Toksyczność ich polega na działaniu na układ nerwowyowadów. Pre-
paraty te są łatwo rozpuezczadne 'W lipoidach li lipoproteidach i wchła-
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niane są pezez powłoki dał owadów. Wystarcza zetknięcie się owada
z tego typu preparatem, by nastąpiło zatrucie. Szybikość i stopień (la-
trucia są iP~oporcjonal1nedo liI!ościwchłoniętego preparatu, co z kolei
zależy od powierzchnd stykJUoiała z trucizną.

Objawy zabruciafpreparatami DDT i HeM charakteryzują się .począt-
kowo silnym podnieceniem owadów, a następnie dochodzi do porażeń
odnóży i skrzydeł. W okresie tym owady leżą przeważnie na grzbiecie
i wykonują początkowo intensywne, później zaś C'OI"a'Z słabsze ruchy
nóżkami, w ikońou giną.

Pomirno słabszej toksyczności tych środków od. preparatów arseno-
wych, powszechne ich stosowanie niejednokrotnie powoduje masowe za-
trucia pszczół. Okoliczności, w 'których dochodzi do zatruć pszczół tymi
preparatami są podobne jak przy arsenie. Na początku kwietnia 1959 r.
badaliśmy przypadek zatrucia azotoxem (DDT) 220 pni pszczelich, wła-
sność 12 pszczelarzy. Do zatrucia doszło w wyniku opylenia kwitnącego
rzepaku.

Dane cyfrowe z naszych tbadań ujętow talbeli w ten sposób, że przy-
jęto zatrucie występujące w tym samym czasie i w tej samej okolicy,
niezależnie od ilości zatrutych pni i pasiek, za pojedynczy przypadek.

Tarbela l

Zatrucia pszczół arsenem ora.z preperataml DDT i HCH w lata.ch 1949 '- 1959

Rok As --r DDT i HCH

1949-1955 30 (1 ±) 5
1956 5 16(1--+--)*

1957 4 9 (l --+--)

1958 6 (I ±) 5
1959 4 10 (l --+--)

Razem 49 (I :±:) 46 (3 ±)

*) Liczby w nawlasach dotyczą przypadków wątpliwych, nie ujętych w pozo-
stałych liczbach.

NOWE SRODKI OWADOBOJCZE I CHWASTOBOJCZE

Ostatnio zaczynają wchodzić u nas w użycie nowe środki służące do
zwalczamia przede wszystkim szkodników rozmnażających się masowo,
ja'k przędziorki i mszyce. Jedna grupa tych środków toipochodne kwa-
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su ticfosforowego. Składnakiem czynnym w tych ewlązkach jest tiofos-
foran 4-nitrofenylo-dwuetylowy oraz tiofosforan 4-nii:trO'fenylo-dwume-

tyłowy. Preparaty te znane są pod nazwami: "E 605", "Paraihion", "Tio-
fos", "NlUF - 100", "Vofatox", "Metacid" i inne. Należą one do grupy
trucizn kontaktowych, .lecz działają również jako jady żołądkowe i od-
dechowe. Hamują one działanie cholinesterazy, na skutek czego wzrasta
poziom acetylecholiny w organizmie, 00 wpływa pobudzająco na ruchy
mięśni i serca a w końcowym efekcie daje porażenia. Preparaty te są
bardzo to'ksyczne nie tylko dla owadów, lecz też dla zwierząt ciepłokrwi-
stych i ludzi. Doniesienia o zaoruciach ludzi i zwierząt tymi preparatami
w zagranicznym .piśmiennictwde są dość liczne L li t z r o d t 1954, M o 1-
nar 1954, Se,rde11956, Thamrn 1956.

Drugą grupę środków o podobnym, kontaktowym i żołądkowym dzia-
łaniu stanowią pochodne estrów kwasu fosforowego. Preparaty te zna-
ne są pod nazwami: "Diplterex", "Bayer 13/59", "ChQorofos". W odróż-
nieniu od poprzednich są mniej toksyczne dla zwierząt ciepłokrwistych
i ludzi.

Preparaty obu grup są bardzo niebezpieczne dla pszczół i mogą po-
wodować masowe zatrucia. Parathion dla pszczół jest sillnie toksyczny;
LDm wJU100i 0,07 gamma, kontaktowe działanie tej dawki wywołuje
śmierć owadów już 'po 30 minutach, natomiast z przewodu pokarmowego
- do 24 godzin.' Wszystkie tego typu preparaty są bardzo toksyczne dła
pszczół i mogą powodować duże straty. Toksyczność ich utrzymuje się
na .roślinach w ciągu kidku dni, E i c h l e r 1953. Z zatruciami pszczół
wywołanymi tymi ipreparatami nie mieliśmy dotychczas do czynienia.

Dla ograniczenia strat w pszczołach powodowanych przez różnego
rodzaju środki owadobójcze, przemysł chemiczny poszukuje preparatów
nietoksycznych dla pszczół. Jest to szczególnie ważne, gdy chodzi o zwal-
czanie szkodników w okresie Kwitnienia roślin. Preparat tego typu
przeznaczony do zwalczania szkodników łuszczyn rzepaku (chowacz
podobnik i przywarek kapustnik] (był w Podsce wypróbowany. Prepa-
rat ten o działaniu kontaikt<JWym, z grupy chlorowanych kamfen o na-
zwie "Toxaphen" okazał się mało toksyczny dla pszczół, R z e p e c k a
1959.

Nowoczesne rolnictwo stosuje w coraz większym zakresie środki chwa-
stobójcze, Srodki te mogą mieć dzdałanie chwastobójcze oraz owado-
bójcze. Do grupy środków t7JW.DNOC należą prepar-aty, w których cia-.
łem czynnym są najczęściej sole sodowe lub amonowe dwunitroorto-
krezolu. W Polsce produkuje się i stosuje preparaty pod nazwą "Kre-
zotol" i ,,&rezamon". Zatrucie pszczół preparatem DiNOC opisał w Danii
H a m rn e r (1953).
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Druga grupa "środków o chwastobójczym działaniu to preparaty typu
2,4-D. W 1958 r. stosowano w Ikraju węgierski preparat "Dikonirt".
Ostatnio na szerszą skalę produłouje się i stosuje w Polsce sól sodową
'kwasu 2,4-dwuchlorof.endksyoclowego pod. nazwą "Pielik". Jest to pre-
iparat hormonalny, należący 'do związków chemicznych będących regu-
latorem wzrostu. Działa siłni·e nis-zcząco, wybiórczo na chwasty dwuliś-
cienne. Jest trujący dla ludzi i zwierząt. Może on w pewnych okolicz-
nościach powodować zatrucia pszczół. Z początkiem czerwca 1958 r.
doszło w 2 przypadkach do zatrucia pszczół preparatami typu 2,4-D po
zastosowaniu ich do niszczenia chwastów (B o h o s i e w i c z i S z w a- .
b o w i c z 1959).

OMOWIENIE

Dane statystyczne podane w tabeli są stosunkowo skromne, gdyż
obejmują jedynie przypadki badane w naszym zakładzie. Niewątpliwie
nie wszystkie przypadki zatruć pszczół docierają do tutejszego labora-
torium. P.omimo tego przedstawione cyfry wyraźnie wskazują na spadek
ilości zatruć pszczół arsenem przy równoczesnym wzroście przypadków
zatruć jadami kontaikto.wymi DDT i HCH.

Chociaż stwierdzono jedynie nieliczne przypadki zatruć pszczół środ-
kami chwaetobójczymi, to jednak należy przypuszczać, że w miarę szer-
szego stosowania tych prepaeatów w rolnictwie, mo-że nastąpić ich
wzrost, Również należy się liczyć z możliwością występowania w przy-
szłcści zatruć .pszczół środkami owadobójczymi, pochodnymi kwasu tio-
fosforowego i pochodnymi estrów tkwasu fosforowego.

Z tych względów należy pamiętać o właściwym stosowaniu środków
owado- lub chwastobójczych, co na <ogół nie przedstawia większych
trudności. Trzeba .w tych wypadkach stosować ogólne zasady ostrożności,
a mianowicie:

1. Chemiczne środki niebezpieczne dla pszczół, powinno stosować się
na uprawach rolnych i w sadownictwie zgodnie z .przepisami Iabrycz-
nyrni i zaleceniami służby ochrony roślin.

2. Nie należy opylać plantacji rolnych w dni wietrzne, jeżeli w po-
bliżu. opylanego obszaru znajdują się skupienia roślin dających pożytek
dla pszczół.

3. O przeprowadzanych tego rodzaju akcjach należy zawiadamiać
okolicznych pszczelarzy w promieniu 3 km, którzy w dobrze rozumia-
nym interesie własnym zastosują środki ochronne na niebezpieczmy
okres.
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